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Venligbolig Plus projektet består af tre boligkuber med i alt 37 boliger. Ud mod kirkegården plantes en høj 

hæk med Thuja, som vil danne en afgrænsning mellem kirkegården og den nye bebyggelse.  



Referat af debatten ved borgermødet om Venligbolig Plus projektet 21. juni 

 

Borgermødet om Venligbolig Plus projektet på Roskildevej 54 blev afholdt i OK-Huset Lotte den 21. juni. 

Borgmester Jørgen Glenthøj  deltog i mødet og kunne byde ca. 50 borgere velkommen.  

VenligboligPlus projektet bidrager til at finde boliger til de flygtninge, kommunen skal huse. Projektet 

indeholder tre boligkuber med ca. 37 boliger og fælles rum. I hver boligenhed kan der bo enten to flygtninge 

eller to studerende, som indgår i et bofællesskab.  

Jørgen Glenthøj redegjorde for, at flygtningeboligerne bliver spredt ud over byen, så borgerne bliver 

integreret mellem andre borgere (Se kortet). I VenligboligPlus projektet ses de studerende som en 

ressource, der medvirker til at integrere flygtninge.  

Udvalgsformand Simon Aggesen fremlagde den lokalplan, der er udarbejdet for grunden, hvor 

VenligboligPlus projektet ligger - syd for de tre såkaldte Stenhuggerhuse.  

Lokalplanen blev sendt i høring 29. juni og høringsperioden forløber frem til 6. september.  

Herefter blev projektet præsenteret af formanden for Frederiksberg Forenede Boligselskaber Laurits Roikum 

og arkitekt Søren Rasmussen, ONV Arkitekter. 

De fremmødte kunne desuden møde Frederiksberg Kommunes medarbejdere samt repræsentanter for KAB, 

Frederiksberg Forenede Boligselskaber og VenligboligPlus på fire stande med temaerne: 1: Lokalplanen, 2: 

VenligboligPlus, 3: Integration og 4: Solbjerg Parkkirkegård.  

Debatten, der både foregik på de fire stande og i plenum efterfølgende, er refereret i det følgende:  

 

Byggeri ved Solbjerg Parkkirkegård og Veteranhjemmet  

Der blev udtrykt bekymring ved det, at byggeriet ligger i randzonen af den grønne Solbjerg Parkkirkegård. 

Nogle mente, at selv om området er udlagt til boliger i kommuneplanen, bør der værnes om de grønne 

områder. 

På standen om Solbjerg Parkkirkegård kunne man se, at kirkegården over en årrække blive omdannet til 

grøn park i byen. Randzonen ned til Roskildevej er udlagt til boliger, men der er ikke aktuelle planer om mere 

byggeri i området. Der ligger bevaringsværdige grave på området, som man ikke kan fjerne.  

Udvalgsformand Simon Aggesen redegjorde for, at der er taget en politisk beslutning om, at være 

tilbageholdende med fortætning af byen. Det er imidlertid en bunden opgave at finde varige boliger til 

flygtninge, og der er ikke mange ledige byggegrunde i Frederiksberg Kommune. Denne grund er valgt, fordi 

byggeriet kan formidle overgangen mellem parken på den ene side og de høje blokke syd for samt villaerne 

nord for grunden. Der bygges kun i tre og fire etager, selv om der er mulighed for at bygge i seks etager.  



Der blev også udtrykt bekymring for, om den nye bebyggelse er til gene for beboerne i Veteranhjemmet. 

Social- Sundheds og Arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard oplyste, at der har været kontakt til 

Veteranhjemmet og, at Veteranhjemmets ledelse ikke selv oplever det som et problem at det bl.a. er 

flygtninge, der flytter ind. Med hensyn til larm og støj forventer Veteranhjemmet, at der vil være et godt 

naboskab, hvor man ikke generer hinanden. Der er ca. 75 meter mellem de to bebyggelser.    

Bliver der problemer med støj og larm? 

Problemer med støj og unge, der fester, var et andet vigtigt emne, der blev taget op på mødet. Går det an at 

lade unge studerende og flygtninge flytte ind i et område, hvor der bor mange ældre borgere?  

Formanden for Frederiksberg Forenede Boligselskaber Laurits Roikum redegjorde for de erfaringer, FFB har 

fra andre bebyggelser. Flere steder, blandt andet på J. M. Thielesvej bor unge og ældre borgere i samme 

bebyggelse, og de har meget glæde af naboskabet.  

Omkring støj bemærkede Laurits Roikum, at: 

 Det nye byggeri har træfacader med et tykt lag isolering, der også vil virke støjisolerende.  

 Der vil gælde en husorden, som begrænser støjende adfærd. Den husorden skal overholdes, og 

boligselskabet vil tage affære, hvis der viser sig problemer med støjende adfærd.  

Integration af de nye borgere 

Der blev udtrykt bekymring for, om integrationen af de nye borgere kan fungere med denne placering. Og 

der var debat om den generelle integration af flygtninge i det danske samfund.  

Henning Daugaard redegjorde for, at Frederiksberg Kommune har et godt kendskab til de unge flygtninge, 

der skal flytte ind. De fleste har boet et år til halvandet i en midlertidig bolig på Frederiksberg, og kommunen 

og boligselskabet vil sørge for at skabe et godt match mellem beboerne.  

Blandt flygtninge, der har boet mere end to år i Frederiksberg Kommune, er mere end 50% kommet enten i 

arbejde eller uddannelse, så der er ikke tale om borgere med store sociale problemer.  

De nye beboere vil ikke bliver overladt til sig selv, men vil blive bakket op af både FFB, Frederiksberg 

Kommune og af de studerende, som også kan være håndværkerlærlinge. FFB oplever ikke klager eller 

problemer med flygtninge i boligselskabet øvrige afdelinger.    

 

Forslag til det videre arbejde 

Flere af de fremmødte havde forslag og input til det videre arbejde med projektet: 

 Kan der plantes en række træer langs den grønne sti ved kolonihaverne, og langs Jyllandsvej, for at 

bløde den skarpe grænse op mellem byggeri og park? 

 Kunne man skabe nogle aktiviteter i parken, så det giver grobund for integration? 

 Kan der anlægges en sti, så borgerne i området, kan gå igennem den nye bebyggelse?  



 Kan man vende kuberne anderledes, så nabobebyggelserne bliver mere skærmet mod støj?  

 Der mangler trafiksikkerhed for gående på den grønne sti. Kan der sættes nogle skilte op? 

 Kan man interviewe dem, der har interesse i at blive interviewet og tage deres synspunkter i 

betragtning?  

 Gravfreden skal tages alvorligt. Hvordan sikres, at kirkegårdens besøgende får ro til at sørge?  

 Kunne man i stedet lægge byggeriet ved daginstitutionen ved Frederiksvej? 

 

Skriv til kommunen 

 

Høringsperioden for lokalplanen forløber fra 29. juni til 6. september. Frederiksberg Kommune modtager 

gerne kommentarer og forslag eller kritik af projektet.  

Evt. etableres en følgegruppe af borgere, der er interesserede i at bidrage til udviklingen af projektet.  

Skriv inden 6. september til: 

By, Byggeri og Ejendomme, Rådhuset, 2000 Frederiksberg, eller på E-mail: bbe@frederiksberg.dk 

 

Fakta:  

I dag bor der 150 flygtninge i midlertidige boliger på Frederiksberg.  

Der var flere politikere til stede ved mødet. Ud over Borgmester Jørgen Glenthøj (C ) og formand for Bolig- 

og Ejendomsudvalget Simon Aggesen (C), deltog også Tyge Enevoldsen (Ø) og Anja Camilla Jensen (S).  

Frederiksberg Lokal TV var også til stede ved borgermødet.  
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Dette kort over flygtningeboliger på Frederiksberg viser, at boligerne er spredt ud over hele kommunen. 

 


